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  РЕ П УБЛИ К А  Б ЪЛ ГАР ИЯ  
   Ми ни с те рс тв о  н а  о к ол нат а  с ре да  и  в од и те  
     Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик 

 

 

Съобщение на основание чл. 5, ал. 2 от Наредба за условията и реда за 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС/  

(приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. и доп., бр. 3 

от 10.01.2006 г., бр. 80 от 9.10.2009 г., бр. 29 от 16.04.2010 г., бр. 3 от 11.01.2011 г., бр. 

94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г., бр. 12 от 12.02.2016 г., в сила от 12.02.2016 

г.) 
 

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно  

предложение:  

„Подобряване на условията на язовир „Малка Мътница“ за извършване на ефективна 

рибопроизводствена дейност“ в акваторията на язовир „Малка Мътница“, землището на гр. 

Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик 

 

с възложител: „ВАЛ КОНСТРУКТОРС-78” ЕООД 

 

 

РИОСВ-Пазарджик приема представената от възложителя документация за 

горепосоченото инвестиционно предложение като информиране на компетентния орган  по 

околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/(ДВ 

бр.91/2002г. изм. и доп. ДВ бр. 77/2005г., посл. изм. и доп., бр. 101 от 22.12.2015 г., в сила от 

22.12.2015 г.) и чл.4, ал.1 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ (ПМС №59/2003г. ДВ бр.25/2003г. 

изм. и доп. с ПМС №302/2005г., ДВ бр.3/2006г., посл. изм. ДВ бр. 12 от 12 февруари 2016 г.) и 

чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на 

планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на 

защитените зони (Наредбата за ОС)(обн. ДВ, бр.73 от 11.09.2007г., изм. и доп. ДВ бр. 94 от 30 

ноември 2012 г.).  

 

Във връзка с това възложителя е информиран писмено за следното: 

І. По отношение на изискванията на глава шеста на Закона за опазване на околната 

среда (ЗООС): 

Представеното от Вас инвестиционно предложение, включва подобряване на условията 

на язовир „Малка Мътница“ за извършване на ефективна рибопроизводствена дейност в 

акваторията му. Язовир „Малка Мътница“ е изграден в ПИ № 024014, землището на гр. 

Велинград, с площ 233.849 дка и за производствената дейност ще се ползва водният му обем от 

1104500 м
3
. Технологичната програма включва поликултурно отглеждане на топлолюбиви 

видове риби с различен спектър на хранене (усвояване на естествената хранителна база на 

язовира и хранене с фураж). Производственият капацитет ще бъде 20 тона/годишно риба. Също 

така в инвестиционното предложение се предвижда извършване на ремонтно подобрителни 

мероприятия на съществуващата материална база и изграждане на сондажен кладенец с 

дълбочина до 10 м и дебит 3 м
3
 в ПИ № 040076, м. „Босака“, землище на гр. Велинград. 

 Горепосоченото инвестиционно предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 1 

буква „е” от ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от него подлежи на преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение е 
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директорът на РИОСВ-Пазарджик.  

          Следващите действия, които трябва да предприемете са: 

1. За извършване на преценката трябва да представите в РИОСВ-Пазарджик един 

екземпляр от подробно разработена  информация в съответствие с Приложение № 2 от 

Наредбата за ОВОС на хартиен носител и два екземпляра на електронен носител. Предмет на 

оценката следва да е цялостното  намерение, в т.ч. всички други обекти и дейности, които 

са свързани с основното намерение.  

2. При прегледа на внесената документация не са открити документи за извършено от 

Вас писмено уведомяване, във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС на кмета на Община 

Велинград и на засегнатото население, чрез средствата за масово осведомяване или по друг 

подходящ начин. Към информацията за преценяване, във връзка с изпълнение на изискванията 

на чл. 93, ал. 4, т. 5 на ЗООС трябва да представите документи доказващи извършените 

уведомления. 

3. Предвид чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения интерес по 

чл. 6, ал. 1 е необходимо: 

3.1 Вие да осигурите обществен достъп до информацията по приложение № 2 чрез 

поставяне на съобщение на интернет страницата Ви и/или по друг подходящ начин за най-

малко 14 дни за изразяване на становища от заинтересувани лица.  

3.2 Не по - късно от едновременното внасяне на искането по чл. 6, ал. 1 да представите 

копие на хартиен и електронен носител на информацията по приложение № 2 на Община 

Велинград за Вашето инвестиционно намерение.  

В информацията за преценяване, във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 93, ал. 

4, т. 5 на ЗООС, Вие трябва да отразите резултата от обществения интерес, ако такъв е бил 

проявен и да представите документ (вх. №), доказващ входирането от Вас на информацията по 

Приложение 2 в Община Велинград. 

Обръщаме внимание на Община Велинград, предвид изискванията на чл. 6, ал. 9 от 

Наредбата за ОВОС, в срок до 3 дни от получаване на информацията по приложение № 2 да 

осигурят обществен достъп до същата за най-малко 14 дни като поставят съобщение на 

интернет страницата (ако има такава) и/или обществено достъпно място в сградата на общината 

за изразяване на становища от заинтересувани лица. В срок до 3 дни от изтичане на 

определения срок, Община Велинград изпраща служебно резултатите от обществения достъп, 

в т.ч. и начина на тяхното осигуряване на РИОСВ-Пазарджик. 

 

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие 

(ЗБР): 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното 

разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за 

съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и 

целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) (ДВ, бр.73/2007 г., изм.и доп.  ДВ, 

бр. 94/2012 г.). 

Имотите, обекти на ИП, не попадат в граници на защитени зони от мрежата НАТУРА 

2000, съгласно Закона за биологичното разнообразие, както и в границите на защитени 

територии по смисъла на чл. 5 на Закона за защитените територии. Имотите отстоят на 

повече от 2.34 км от най-близко разположените защитени зони BG0002063 „Западни Родопи” и 

BG0001030 „Родопи - Западни”. 

 

ІІІ. По отношение на оценката на допустимостта на инвестиционното предложение 

спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в Плана за 
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управление на речните басейни в Източно-беломорски район (ПУРБ на ИБР): 

1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда и мерките 

определени в Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район (ПУРБ на 

ИБР). 

1.1. Местоположение: 

Според представената в уведомлението информация (скици на имоти с №№ 024014, 010075, 

010076 в земл. на гр. Велинград), ИП попада в рамките на подземно водно тяло 

BG3G00000NQ008 „Порови води в Неоген – Кватернер - Велинград”. В подземните водни тела 

има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3а от Закона за водите (ЗВ). 

Площта на ИП попада в чувствителна зона – зона за защита на водите включена в Раздел 3, 

точка 3.3.2 от ПУРБ на ИБР. ИП попада в пояс 3 на СОЗ за минерални води, учредена със 

Заповед №120/12.01.1977 г. 

Според представената в уведомлението информация, ИП попада в границите на 

повърхностно водно тяло (ВТ) „Река Мътница от вливане на Стара река до устие и р. Малка 

Мътница“ с код BG3MA900R228. 

ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от 

наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на 

районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от Закона за водите. 

1.2. Състояние на водните тела и цели за опазване на околната среда:  

Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло 

BG3G00000NQ008 е в добро химично състояние и добро количествено състояние. Целта за 

опазавне на околната среда за подземно водно тяло BG3G00000NQ008 е опазване на доброто 

химично състояние и предотвратяване влошаването.  

Повърхностното водно тяло с код BG3MA900R228 е определено в лошо екологично 

състояние и неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за 

конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава Х, Раздел ІІІ на ЗВ) е постигане на 

добро състояние по Макрозообентос, БПК, NH4, NO3, NO2, Nобщ, РО4, Робщ до 2027 г. и 

опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му и постигане целите 

за зоните за защита на водите. 

ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за 

намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, 

околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност. 

1.3. Предвидени мерки в ПУРБ и ПУРН на ИБР:  

1.3.1 Мерки в ПУРБ на ИБР. 

Мерките за постигане на целите за опазване на водните тела са описани в Приложенията 

към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР. За конкретното ИП няма предвидени ограничения и забрани. 

1.3.2 Мерки в ПУРН на ИБР. 

За района на конкретното ИП не са предвидени мерки в ПУРН на ИБР, тъй като ИП не 

попада в определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР, както и в 

зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, 

при сценариите, посочени в чл. 146е от Закона за водите.  

Заключение: Инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР, 

ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда при следните условия: 

 По време на сондирането (при изграждане на тръбни кладенци) изхвърлянето на промивна 

mailto:riewpz@riewpz.org


 гр.Пазарджик, ул.”Генерал Гурко” №3, ет.4  
Тел: (+359) 34 441875, Факс: (+359) 34 445585, e-mail: riewpz@riewpz.org,, web: http://www.riewpz.org   

 

4 
 

течност и битови отпадъци да става на определените за тази цел места. 

 Да се осигури водоплътност на предвиденото съоръжение за битово-фекалните отпадъчни 

води и/или при условията на чл. 46, ал. 4, т. 1, букви „а“ и „б“ от ЗВ. 

 Да се сключи договор със специализирана фирма за извозване на формиращите се от 

обекта битово-фекални отпадъчни води в случай, че същите постъпват във водоплътна 

изгребна яма. 

 Да се сключи договор с ВиК-оператор за приемане на отпадъчните води в съществуваща 

ПСОВ при използване на водоплътна изгребна яма. 

2. Забрани и ограничения предвидени в ЗВ по отношение на този вид ИП. 

Съгласно чл. 50, ал. 7, т. 1 и т. 2 от ЗВ, водовземане от подземни води подлежи на 

разрешителен режим.     

3. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП. 

Съгласно систематизирана информация в ББДИБР в района на настоящия обект има 2 

издадени разрешителни за проекти от характера на настоящото ИП. В радиус от 1 км от имота, 

в който е предвиден проектния кладенец, няма издадени разрешителни за водовземане от 

подземно водно тяло с код BG3G00000NQ008. 

4. Информация за свободните водни ресурси  в частта от подземно водно тяло, от което се 

предвижда водовземане.  

Предвижда се водовземане от подземни води. Съгласно чл. 50, ал. 7, т. 1 от ЗВ, 

изграждането на съоръжения за подземни води подлежи на разрешителен режим. Подземно 

водно тяло с код BG3G00000NQ008 е в добро количествено състояние. 

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми. 

Степента на въздействие от реализацията на ИП върху водите и водните екосистеми е 

преценена като незначителна. 

 

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Община Велинград и 

БДУВ ИБР 
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